
“Esaias Tegnér
föddes här

d. 13 nov. 1782
Här stod hans vagga,

i Wexiö hans graf, 
i sången hans minne.”

VANDRA I SÄFFLE

ESAIAS TEGNÉR  CITAT- OCH STADSVANDRING

Esaias Tegnér, 1782 – 1846, föddes på Kyrkeruds komministerboställe utan-
för Säffle och blev en av Sveriges mest kända skalder med bl.a. verk som 
Fritjofs saga, Svea och Det eviga. Han var professor i grekiska i Lund och 
blev ledamot av Svenska akademien 1819. Som biskop i Växjö från 1824 var 
han också ledamot av riksdagen. Han intresserade sig 
särskilt för utbildnings- och skolfrågor. 

Kända och mindre kända citat
Tegnérslingan börjar på Kanaltorget utanför Säffle biblioteket där en infor-
mationstavla om Tegnér finns uppsatt. Citaten är placerade på bland annat 
bänkar längs slingan som går österut över kanalen och ner vid Brovillan (fd 
turistbyrån) och bort till slussen. Slingan fortsätter sedan över strömmen på 
östra sidan av Byälven och mot norr. Slingan går upp till Östra Storgatan och 
sedan tillbaka mot Kanaltorget efter en liten avstickare ut på Tullnäbban. 
Längs slingan kan du läsa olika kända och mindre kända Tegnércitat. Från 
slingan ser man också flera av Säffles karaktärsbyggnader av stort historiskt 
intresse.

Esaias Tegnérs minnessten i Kyrkerud
Foto © Andreas Persson
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Kyrkerud
Vid Kyrkeruds komministerboställe finns en minnesplats över Tegnér med 
informationstavla och två minnesstenar. Överst på stenen finns en stjärna 
inristad, och under dag och årtal finns en lagerkvist, som korsas av en fackla. 
Minnesstenen över Tegnér restes redan 1847. Idag är komministerbostaden 
privat bostad.
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DET EVIGA
Väl formar den starke med svärdet sin värld,

väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande 

svärd, och örnarne fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öcknen bort. 

Esaias Tegnér, 1782 – 1846 FRITIOFS SAGA
 Der växte uti Hildings gård, två plantor under fostrarns vård. 
 Ej Norden förr sett två så sköna, de växte härligt i det gröna.
 Den ena som en ek sköt fram, och som en lans är hennes stam; 
 men kronan, som i vinden skälfver, liksom en hjelm sin rundel   
             hvälfver. Den andra växte som en ros, när vintern nyss har flytt sin  
             kos; men våren, som den rosen gömmer, i knoppen ligger än och  
             drömmer.  År 1820 – 1825 Inledningen
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Säffle kanal

Minnesten Säffle 

Kanalvillan

Stenmagasinet

Lusthuset till
Silvénska villan

Silvénska villan

Villa Talludden

SifhällagårdenFoto © Andreas Persson

Foto © Andreas Persson

Säffle gästhamn

Ansvarig utgivare · Tomtgränser · Om 
cookies © Lantmäteriet/OptiWay AB 

11


